
DZIEŃ ZIEMI W MOJEJ SZKOLE

W okresie zagrożeń środowiska i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego

znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochronaśrodowiska.Żyjemy w

okresie, gdy ochronaśrodowiska przyrodniczego, przed jego dewastacją staje przed

ludzkością jako jeden z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych problemów do

rozwiązania. Aby dobrze sprostać temu zadaniu należy edukację ekologiczna rozpoczynać już

od najmłodszych lat. Dzieci nie mają jeszcze wykształconych przyzwyczajeń, dlatego

stosując odpowiednie formy i metody pracy można skutecznie kształtować ich postawę

zgodną z etyką ekologiczną. Wychodząc z takiego założenia, chcę zaproponować trochę inną

lekcję ekologii dla uczniów, nauczycieli. Lekcję, którą może zapamiętają i utrwalą w swoich

zachowaniach. Lekcją, tą będą obchody Dnia Ziemi. Myślę, że wielu nauczycieli w swojej

praktyce szkolnej może ją wykorzystać i zobaczyć jakie przyniesie efekty.

Przebieg obchodów i jego główne założenia:

1. Cele imprezy:

- szerzenieświadomości ekologicznej wśród uczniów, nauczycieli i pracowników

szkoły

- pogłębianie wiedzy ośrodowisku przyrodniczym danego regionu

- kształtowanie wartości i postaw przejawiających się między innymi: w gotowości do

podejmowania działań ochronyśrodowiska przyrodniczego, przyrodniczego także

wyrabianie postawy proekologicznej u dzieci.

2. Termin realizacji: kwiecień

3. Główne zadania i formy realizacji:

Lp. Zadanie Formy realizacji

1. Zmniejszaj zużycie, używaj wielokrotnie, odzyskuj

surowce wtórne

gazetka tematyczna

2. Każdy śmieć na wagę złota sprzątamy rejony wokół

szkoły

3. Czyśmieci mogą się na coś przydać? zbiórka surowców wtórnych

4. Śmieci mniej, Ziemi lżej * konkurs plastyczny→



wystawa prac plastycznych

5. Zieloneściany w naszej pracowni przesadzamy, sadzimy kwiaty

w okresie wiosennym

6. Gdzie z tymśmieciem? lekcje edukacji ekologicznej

7. Hodujemy, ozdabiamy, prezentujemy wystawa stroików wiosenno

wielkanocnych na bazie

hodowli trawy, rzeżuchy,

fasolki itp.

8. Z ekologią za pan brat wystawa książek, prasy

przyrodniczej i ekologicznej

9. Na tropie dzikich wysypisk* konkurs fotograficzny→

prezentacja prac

10. W zgodzie z naturą turniej ekologiczny

miedzowo-plastyczny

11. Eko-ekspress audycja, serwis ekologiczny

12. Śmieciowy teatrzyk przedstawienie ekologiczne

13. I ty posadź swoje drzewo wyjazd do lasu, sadzenie

drzew

* konkurs fotograficzny, plastyczny ogłaszam na trzy tygodnie przed terminem imprezy

4. Podsumowanie obchodów

W Dniu Ziemi następuje podsumowanie wszystkich przedsięwzięć. Powołane jury

wybiera najlepsze prace z konkursu plastycznego i fotograficznego. Ich autorzy otrzymują

nagrody i wyróżnienia, a wyniki konkursów są prezentowane w gablocie ekologicznej i przez

radiowęzeł.
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